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Ivan Logonder

Uvod

uvodnik&

Življenje se spreminja iz minute v minuto, hitimo 
sem ter tja in smo popolnoma nemočni. Lepi in 
manj lepi trenutki si sledijo iz dneva v dan. No-
benega vpliva nimamo na naravne katastrofe, ki 
si sledijo druga za drugo na vseh koncih sveta. 
Kaj vse je človeštvo na zemlji doletelo samo v 
letošnjem polletju: cikloni, potresi z več desetti-
soč mrtvimi, da o vojnah, lakoti in terorističnih 
napadih, ki jim botruje človek, ne govorimo. 

Soočamo se z energetsko krizo, ki jo je s svojo 
lakomnostjo povzročil človek sam, saj mu ni 
mar za ohranjanje čiste narave našim zanamcem. 
Doživljamo bumerang udarce narave, ki jo ne-
pojmljivo zlorabljamo v vseh pogledih. 

Nedavno tega sem poslušal intervju na TV SLO 
1 z našim atomskim fizikom o svetovni energet-
ski krizi, ki jo povzročamo sami. Z novinarko 
sta govorila o jedrski energiji, vse od odkritja 
radioaktivnosti in atomske bombe do jedrskih 
reaktorjev za pogon ladij in jedrskih central za 
pridobivanje električne energije. Mnenje ugle-
dnega strokovnjaka je bilo približno takšno: 

človek hoče od nekdaj odkrivati naravo, njene  -
pojave in si seveda vzporedno temu izboljšati 
pogoje za svoje življenje;
človek hlasta za novimi odkritji ne glede na  -
vplive na naravo;
človek se ne zadovolji s tistim, kar ima, tem- -
več hoče vsak dan več. Lep primer je pehanje 
za materialnimi dobrinami vseh vrst. Ker ho-
čemo vedno več in več, je potreba po energiji 
vsak dan večja. Tudi narava nas s svojimi 
alternativnimi viri ne dohaja. Tako se vedno 
znova vrtimo v začaranem krogu. Radi bi 
vedno več in več, ne glede na posledice one-
snaženja narave. Narava nam odgovarja na 

svoj način: spreminja se podnebje, vremenski 
vplivi so nepredvidljivi.

Ob koncu intervjuja na vprašanje, kakšna je re-
šitev energetske krize, ni bilo odgovora.
 
Če pogledamo  še malo  okrog sebe, nas lahko 
skrbi nedavni pomor čebel, vezan na zdravila in 
pesticide, prav tako pa tudi vprašanje človeko-
vega genskega spreminjanja rastlin, ki so vezane 
na prehrambene izdelke. Res je, da tudi narava 
sama poskrbi za genske spremembe, vendar sama 
poskrbi, da določene spremembe (križanja vrst) 
ne uspejo. Človeku pa ta regulacija ne uspe in v 
celoti tudi nikoli ne bo, saj ne obvladuje komple-
mentarnosti naravnih pojavov. Mislim, da so npr. 
znanstveni dosežki kemije na pol poti, kajti kate-
rokoli spojino človek na tem področju ustvari, v 
končni fazi ne poskrbi, da bi se le-ta po uporabi 
razgradila na določene kemične elemente in v 
naravo vrnila v svoji elementarni obliki.

Vsekakor je od nas samih odvisno naše preživetje 
v bolj ali manj onesnaženem okolju oz. naravi. 
Sami si bomo morali postaviti meje za življenje, 
da bodo tudi naši potomci okusili tisto, kar so 
nam zapustili predniki – skromno in mirno ži-
vljenje v sožitju z naravo.

Konec koncev se lahko sami vprašamo, kaj do-
brega in tudi slabega nam je prinesla industrijska 
revolucija prejšnjega stoletja. Eno je zagotovo 
neizpodbitno: takšna ali drugačna revolucija je 
pustila za seboj milijone mrtvih.
 
Širše gledano pa je vse skupaj sestavni del nara-
ve, katerega bistva ne bomo nikoli dojeli.  Vse 
kar imamo, je dano od Boga, ki ga  častimo eni 
v takšni, drugi v drugačni obliki!
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Ob dnevu državnosti vas vabimo na kulturno 
prireditev

VEČER NA VASI
ki bo na kresni večer, v ponedeljek 23. junija 2008, ob 

20.30 uri pred cerkvijo sv. Miklavža na Godešiču.

V kulturnem programu bodo sodelovali:

- godalni trio Hafner
- ženska vokalna skupina Dobrave
- otroški pevski zbor župnije Reteče

 Vezno besedilo je pripravila Maja Trilar,
program bo povezovala Tamara Avguštin. 

Po zaključku bo družabno druženje
ob domačih dobrotah in rujni kapljici.

Veseli bomo vašega obiska!

Svet KS Godešič

vABiLo &
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Delo sveta v prvem polletju leta 2008
Pred sprejetjem občinskega proračuna za leto 
2008 je Svet KS Godešič občinskim skrbnikom 
postavk poslal predlog svojih potreb v okviru 
rebalansa proračuna v obsegu 86.000,00 €.
Občinski proračun je v končni fazi naši KS 
namenil malo več kot polovico predlaganih 
sredstev letnega načrta, ki ga je pripravil Svet 
KS. V ta znesek so všeta tudi finančna sredstva 
za poplačilo pogodb iz leta 2007 (asfaltiranje ob-
činske poti Sevčan–Strugar), sredstva za obnovo 
kulturnega spomenika,  tj. restavracijo fresk in 
oltarjev v naši cerkvi sv. Miklavža, kakor tudi del 
sredstev iz skupnih postavk (npr. plačilo javne 
razsvetljave).

Delo Sveta KS v prvi polovici leta 2008 je bilo 
usmerjeno zlasti v realizacijo opreme prostorov 
doma KS,  pripravo na izgradnjo prizidka za 
shrambo športnih in drugih  pripomočkov za 
potrebe prireditev v dvorani, izdelavo montažne-
ga odra v dvorani ter nabave otroških igral pri 
bifeju KS. Nadalje smo se ukvarjali s prometno 
problematiko glede varnosti priključkov občin-
skih cest na glavo regionalno cesto, ureditve 
poljske poti skozi Dobrave in ureditve zemljiških 
zadev z lastnikom trgovine in lokala, Janezom 
Krajnikom. 

Prostore sejne sobe in garderob smo skupno s ŠD 
Kondor opremili s pohištvom, po načrtu Jasne 
Križaj, univ. dipl. inž. arh.
V pripravi je pogodba za izvedbo prizidka na 
severni strani doma v izmeri 5x2 m za potrebe 
skladiščenja športnih pripomočkov in druge 
opreme za potrebe uporabe dvorane. Ker so vsi 
gabariti doma KS postavljeni skoraj na meje 
s sosedi, moramo pridobiti še dovoljenje za 
dostop na gradbišče prizidka. Šele potem bo 
stekla gradnja. Upam, da še v letošnjem letu. Z 
občinskimi sredstvi smo na lokaciji bifeja KS v 
zadovoljstvo krajanov obnovili otroška igrala in 
nakupili nekaj novih.
Končuje se tudi izdelava montažnega odra, ki 
bo uporaben za podaljšanje obstoječega odra, 
ki je v sklopu sejne sobe namenjen manjšim 
odrskim uprizoritvam ali proslavam oziroma 

koncertom.
Ureditev (gramoziranje) makadamske poti sko-
zi Dobrave (srednja pot) je izvedlo CP Kranj. 
Upam, da ste uporabniki zadovoljni. Bankine na 
občiskih poteh so tudi za letos urejene. Asfalt, 
ki je praviloma nižji od okoliškega terena, one-
mogoča odtok meteorne vode, kar posledično 
pomeni zamakanje in propad asfaltne površine 
ceste. Zato je ta ukrep predvsem začasne narave. 
Zadeva bi bila trajno rešljiva le s celostno obno-
vo posamezne ceste, ki bi na pravi način rešila 
odvod meteorne vode s cestišča. To velja zlasti 
za cesto čez Matajevce.

Obnovljena poljska pot čez Dobrave

Pomladanska akcija čiščenja in urejanja okolja je 
potekala tako kot vedno v enaki obliki, s pribli-
žno istimi udeleženci, kar naši vasi ne more biti 
v čast. Ne bom s prstom  kazal, koga vse ni bilo. 
Vsak naj se sam zase vpraša, koliko je prispeval 
za lepši izgled naše vasi in okolice. 
Vsa pohvala pa velja dvema našima vaščanoma, 

dELo v kS&
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Predsednik sveta KS
Ivan Logonder

ki sta odkrila nekega občana Škofje Loke, ki je na 
»Prod« pripeljal kup nesnage. Po dolgem iskanju 
med odvrženo nesnago sta ga odkrila in prijavila 
policiji. Le-ta je moral po posredovanju policije 
v roku nekaj dni nesnago odpeljati. Kam – to je 
pa drugo vprašanje! Spet lahko ugotovimo, da 
to področje, kot še kakšno drugo, ni zakonsko 
urejeno oziroma dorečeno glede izrekanja man-
datnih kazni za tovrstne prekrške.

Prometna problematika glede varnosti je še ve-
dno prisotna. Dopisi s to problematiko potujejo 
na občino, od tu naprej pa na državne organe, 
kjer stvar praviloma obstane. Komisija v sestavi 
predstavnikov občine, policije, inšpektorata in 
krajevne skupnosti je lansko leto državi naložila 
določene ukrepe glede preglednosti priključkov 
na regionalno cesto. Na žalost se do danes kljub 
našim urgencam ni še nič zgodilo. Ali resnično 
čakamo na tragično prometno nesrečo? Potem se 
bo pa v nedogled iskalo odgovornega.

Na pobudo naših krajanov smo na občino skupno 
s Krajevno skupnostjo Reteče in Sveti Duh (v 
vednost tudi KS Žabnica) poslali dopis o nujnosti 

odstranitve prometnega znaka »prepoved vožnje 
za tovornjake nad 7,5 t nosilnosti« v križišču 
Jeprca, ki prepoveduje vožnjo priklopnikov z 
nosilnostjo nad 7,5 t proti Kranju, oziroma jih 
usmerja proti Škofji Loki in seveda skozi našo 
vas. Prosili smo, da dopis posredujejo naprej na 
državne organe, kar so tudi storili. Na pobudo 
Občine je bilo izvedeno štetje tovornih vozil. 
Rezultat nam še ni bil posredovan.

Kar se tiče prometne varnosti na železniškem 
prehodu, je po besedah odgovornega na občini 
realna možnost, da se avtomatske zapornice na 
železniškem prehodu postavijo še letos. Občina 
je namreč v občinskem proračunu 2008 zagoto-
vila potrebna sredstva v okviru sofinancerskega 
sporazuma, ki je v podpisu na SŽ.

Pločnika za pešce v nadaljevanju od križišča sredi 
vasi do Jekca (ob regionalni cesti R2-210/1078) 
v letošnjem letu ne bo, ker je potrebno najprej 
obnoviti vodovod. Zaradi istega vzroka (pa tudi 
zaradi pridobivanja zemljišč) se odmika tudi 
obnova ceste LC-401170  (čez Matajevce).

DELO V KS &

ŠE VEDNO MOŽEN NAKUP ZBORNIKA, KNJIG,
MAJIC IN KAP Z ZNAKOM GODEŠIČA PO NIŽJIH CENAH

-	 zbornik	Godešič	skozi	tisočletje	1006–2006	–	cena	35	EUR	
Ob	nakupu	zbornika	brezplačno	dobite	tudi	jubilejno	dopisnico
Godešič	1000	let

-	 knjiga	Godešič	ob	tisočletju	–	cena	25	EUR
-	 knjiga	Kulturna	dejavnost	na	Godešiču		v	20.	stoletju	–	cena	10	EUR
-	 majice	–	cena	4	EUR
-	 kape	–	cena	3	EUR

. 
Zbornik in ostale artikle lahko naročite v spletni trgovini
www.godesic.si ali jih kupite pri Aleksandru Igličarju, Godešič 110. 

PODARITE SVOJIM SORODNIKOM, ZNANCEM IN
 PRIJATELJEM SPOMIN NA GODEŠIČ.
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Na pomoč!

UO PGD Godešič

GASiLCi&
PGD Godešič
Gasilci v prostovoljnih gasilskih društvih smo 
letos volili nova vodstva v društvih, občinskih  
poveljstvih, gasilskih zvezah in na koncu, na 
15. kongresu Gasilske zveze Slovenije, še novo 
vodstvo celotne gasilske organizacije na Slo-
venskem.

Podobno kot v ostalih društvih v našem občin-
skem gasilskem poveljstvu Škofja Loka, ostaja 
tudi na Godešiču sestava upravnega odbora 
enaka. V naslednjem petletnem obdobju ostaja 
predsednik društva Simon Starman, poveljnik 
pa Štefan Križaj. Člani upravnega odbora so še: 
Anton Starman ml., Blaž Jenko,  Bojan Križnar, 
Borut Bizjak, Brane Slabe, Ivo Gržinčič, Janez 
Lukančič, Klemen Starman in Vinko Avguštin 
ml. Nadzorni odbor sestavljajo: Anton Starman 
st., Matevž Kavčič in Miha Križnar.   

Poveljnik občinske gasilske zveze Škofja Loka je  
Janez Sušnik iz PGD Škofja Loka, podpoveljnika 
pa Tomaž Ažbe (PGD Trata) in Andrej Štremfelj 
(PGD Škofja Loka). Občinsko gasilsko povelj-
stvo sestavljajo še vsi predsedniki in poveljniki 
iz osmih prostovoljnih gasilskih društev (Buko-
vica, Godešič, Gosteče, Stara Loka, Škofja Loka, 
Reteče-Gorenja vas, Trata in Virmaše-Sveti duh) 
in treh prostovoljnih industrijskih društev (Go-
renjska predilnica, Jelovica, LTH) na območju 
občine Škofja Loka.

Predsednik Gasilske zveze Škofja Loka je postal 
dosedanji poveljnik občinskega poveljstva Ško-
fja Loka, Andrej Ambrožič, podpredsednik Ciril 
Alič, poveljnik Metod Jamnik, podpoveljnik pa 
Roman Kokalj. V upravnem odboru Gasilske 
zveze Škofja Loka, ki šteje triindvajset članov, 
je tudi Štefan Križaj iz PGD Godešič.

15. kongres Gasilske zveze Slovenije je bil 23. 
in 24. maja 2008 v Krškem. Za predsednika 

Gasilske zveze Slovenije je bil izvoljen Anton 
Koren iz Sevnice, za poveljnika pa dosedanji 
poveljnik Matjaž Klarič. Dosedanji predsednik 
Ernest Eory pa je bil razglašen za častnega pred-
sednika Gasilske zveze Slovenije.

Vsa nova vodstva in organi bodo v prihajajočih 
mesecih morali pripraviti programe del za nasle-
dnje petletno obdobje. Upamo, da se bo čim prej 
uredil status prostovoljnega gasilca (operativca), 
saj bi bilo tako olajšano delo v društvih. Želimo, 
da bi novo vodstvo poskrbelo, da bi člani ga-
silskih društev, ali vsaj gasilci operativci, imeli 
pogoje za normalno delo. Nekako je potrebno, 
da država zagotovi vsaj tiste osnovne pogoje za 
delovanje, kot so: stimuliranje delodajalcev za 
zaposlovanje prostovoljnih gasilcev (odsotnost 
z dela zaradi izobraževanj in akcij), financiranje 
opreme in vozil ter »nagrajevanje« gasilcev vsaj 
s simboličnimi gestami, kajti ti prostovoljci ne 
samo da darujejo prosti čas za soljudi, temveč za 
imetja in življenja drugih mnogokrat postavljajo 
svoje življenje tudi na kocko.

Godeški gasilci si bomo v prvi vrsti prizadevali 
v svoje vrste pridobiti nove člane, narediti korak 
naprej na področju izobraževanja gasilca ope-
rativca, potrebno pa se bo začeti pripravljati na 
stoletnico društva v letu 2011. Do tega datuma 
bomo v sodelovanju z občinskim gasilskim po-
veljstvom poskušali kupiti novo vozilo in nekaj 
opreme.

Na nivoju občinskega gasilskega poveljstva in 
Gasilske zveze Škofja Loka bo potrebno or-
ganizirati izobraževanja in operativne vaje ter 
narediti korak naprej pri opremljenosti društev in 
zaščiti gasilca. Vsekakor želimo gasilci na vseh 
nivojih tvorno sodelovati s soljudmi ter stati ob 
stani vsem, ki jih prizadene ognjena nesreča ali 
druga naravna katastrofa.
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kuLTuRA &

Zaključna prireditev praznovanja tisočletnice je bila javna radijska oddaja Koncert iz naših krajev, 
ki smo ga pripravili v prenovljeni dvorani v prostorih Krajevne skupnosti Godešič. Kmalu zatem 
so športniki Kondorja organizirali koncert dalmatinske klape, naslednji dan pa je bila po 40-ih letih 
na Godešiču odigrana gledališka predstava.

Te prireditve so pokazale potrebo po pripravi montažnega odra, ki povezuje malo in veliko dvorano 
in omogoča organiziranje kulturnih in drugih prireditev. Za prej omenjene prireditve smo si ga na-
mreč izposodili. Svet Krajevne skupnosti je pobudo podprl in montažni oder smo ob naklonjenosti 
in pomoči mnogih izdelali spomladi.

Železno konstrukcijo je za simbolično nadomestilo zvaril Vojko Bogataj, opažne plošče je podarilo 
podjetje LIP BLED, barvanje so pod ugodnimi pogoji izvedli v družbi LTH. Tudi podjetje GOGRINC 
iz Zgornje Senice nam je dalo popust pri nakupu železa. Iskrena hvala vsem imenovanim, pa tudi 
Ivanu Novincu in Alojzu Igličarju za prevoz odra na barvanje ter Antonu Hafnerju za izdelavo 
lesenih stopnic.

Montažni oder je dimenzij 6x2 m, razstavljiv na šest elementov dimenzij 2x1 m in se lahko uporabi 
tudi za druge prireditve izven dvorane v prostorih Krajevne skupnosti. Želimo si, da bi oder čim 
večkrat služil svojemu namenu.

Izdelan montažni oder za dvorano

mag. Aleksander Igličar

Kot ste verjetno seznanjeni, so se pričela resta-
vratorska dela na oltarjih, freskah v prezbiteriju 
in križevem potu v godeški cerkvi sv. Miklavža. 
Odločitev o izvedbi je bila sprejeta po zaključku 
praznovanja tisočletnice in posvetitvi novih bro-
nastih zvonov, saj so bila načrtovana dela zaradi 
slabega stanja, predvsem oltarjev in fresk, že 
nujno potrebna. 

Oblikovan je bil odbor za obnovo godeške 
cerkve, ki organizacijsko vodi omenjena dela. 
Predviden poseg je izredno zahteven, tako v 
strokovnem kot tudi v finančnem pogledu. Od 
vsega začetka smo se zavedali, da zgolj z darovi 
Godešanov in ljudi dobre volje od drugod teh 
del ne bi mogli izvesti, ali pa bi se časovno zelo 

Restavriranje oltarjev, fresk in križevega 
pota v godeški cerkvi je v polnem teku

zavleklo. Zaradi tega smo se prijavili na ustrezen 
državni razpis, kjer smo na naše veliko veselje 
uspeli in pridobili 45.000 EUR sredstev. To je 
izjemen uspeh, saj je podporo dobilo le 35 pro-
jektov od več kot 140 prijavljenih, kar kaže na 
veliko umetniško vrednost naše cerkve in hkrati 
nujnost restavriranja. Pri kriterijih za ocenjevanje 
je bil pomemben vidik tudi širša družbena pre-
poznavnost objekta, kjer smo na račun prireditev 
ob tisočletnici pridobili odločilne točke. Obnova 
godeške cerkve je edini projekt v naši občini, ki 
je dobil državno podporo.

Opogumljeni z državno podporo smo predlog 
za sofinanciranje naslovili tudi na našo obči-
no. Župan in svetniki seveda niso mogli mimo 
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& KULTURA

dejstva, da smo uspeli na državnem razpisu in 
tako bomo v naslednjih dveh letih iz proračuna 
Občine Škofja Loka za obnovo pridobili skupaj 
30.000 EUR sredstev. Omenjena višina sredstev 
je bila zagotovljena z amandmajem, ki so ga na 
predlog godeškega svetnika Dušana Krajnika 
podprli občinski svetniki. 

Vseh teh sredstev smo bili izjemno veseli, saj so 
nam bili v veliko oporo, ko smo se na Odboru 
odločili, da bomo restavriranje v celoti izvedli v 
letu 2008 in 2009. Naša želja je, da na godeško 
žegnanjsko nedeljo, 4. oktobra 2009, slovesno 
blagoslovimo izvedena dela. 

Celotna ocena stroškov predvidenih del znaša 
120.000 EUR in prepri-
čani smo, da bomo z vašo 
podporo in darežljivostjo 
manjkajoča sredstva uspe-
šno zbrali. Naši predniki so 
cerkev zgradili, na nas je, da 
jo primerno vzdržujemo in 
obnavljamo. Svoje darove 
lahko darujete ob mašnih 
darovanjih (ofrih) ob vseh 
svetih mašah v godeški cer-
kvi ali pa jih izročite ključar-
jema Vinkotu Avguštinu, st. 
in Antonu Starmanu, st. 

Za pomoč smo se obrnili 
tudi na godeške gasilce in 
Svet Krajevne skupnosti. 
Godeški gasilci so se odlo-
čili, da bodo skupaj z občin-
skim gasilskim poveljstvom 
organizirali Florjanovo mašo in darove od ofra 
v celoti namenili za obnovo oltarjev. Za njihovo 
širokogrudno odločitev se jim iskreno zahvalju-
jemo. Svet Krajevne skupnosti o finančni pomoči 
zaenkrat še ni odločal.

Da ne bomo pisali samo o finančnem vidiku, vam 
bom v nadaljevanju predstavil tudi strokovni in 
časovni potek del. Vse postaje križevega pota 
so bile sredi aprila odpeljane v restavratorsko 
delavnico Anite Kavčič Klančar v Šentjošt. 
Križev pot je delo Gašperja Götzla iz leta 1836. 

Podobe na oljnih slikah bodo v celoti obnovlje-
ne, prav tako okrasje na vrhu in leseni ovkirji, 
ki so iz orehovega lesa. Ocenjujemo, da bo delo 
zaključeno do konca julija.

V začetku maja, takoj po Florjanovi maši, je bil 
demontiran glavni Miklavžev oltar in odpeljan 
v restavratorsko delavnico Toman na Rakitno. 
Miklavžev oltar je bil izdelan okrog leta 1700, 
nazadnje pa ga je leta 1892 restavriral mojster 
Šubic iz Poljan. Oltarne elemente bodo najprej 
zaplinili, da uničijo lesne zajedalce, nato pa se 
bodo pričela restavratorska dela. Ocenjujemo, 
da bodo dela zaključena sredi novembra, tako 
da naj bi Miklavžev oltar god svojega zavetnika 
pričakal v novem sijaju.

Sredi maja je restavratorka Anita Kavčič Klančar 
pričela z odkrivanjem in restavriranjem fresk v 
prezbiteriju. Freske so delo znanega freskarja 
Jerneja iz Loke in naj bi bile izdelane okrog leta 
1550. Kot je pokazalo lani izvedeno poskusno 
sondiranje, se freske nahajajo tudi pod ometom 
v zgornjem delu prezbiterija, predvidoma do 
zgornje višine oken. Že takoj na začetku del so 
se domneve potrdile, saj sta se prikazali izjemno 
ohranjeni podobi sv. Urha in sv. Lovrenca. Re-
stavriranje fresk naj bi potekalo približno dva 
meseca.
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Odbor za obnovo godeške cerkve,
zanj mag. Aleksander Igličar

V okviru teh del bodo ob-
novljena tudi vsa tri gotska 
okna v prezbiteriju, ki so po 
ocenah konservatorjev stara 
več kot 700 let in so bila v ve-
čini slovenskih cerkva kasneje 
pozidana, na Godešiču pa so 
na srečo ohranila prvotno po-
dobo. Obnovljeno bo kamnito 
krogovičevje in izvedena nova 
zasteklitev. Steklo bo v obliki 
vitraža z okroglimi elementi, 
kot je nakazno v zgornjih delih 
krogovičevja in je bil običajen  
način zasteklitve v starejših 
obdobjih. Steklo bo nameščeno 
na zunanji strani oken (kot je 
prvotno tudi bilo), tako da bo 

kamnito krogovičevje lepo vidno tudi znotraj 
cerkve. Ocenjujemo, da bo obnova oken končana 
do konca junija.

Strokovno potek del spremlja in nadzira kon-
servator Modest Erbežnik iz Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine iz Ljubljane. 

V imenu odbora za obnovo godeške cerkve se 
vsem iskreno zahvaljujem za vso pomoč pri 
dosedanjih delih. Že vnaprej hvala tudi vsem 
darovalcem. Podpirajte nas tudi v svojh mislih 
in molitvah, da bi dela uspešno potekala. S sku-
pnimi močmi, delom in darovi, bomo uspeli, da 
bo naša godeška cerkev sv. Miklavža ponovno 
zasijala v vsej lepoti in krasoti in bo še naprej 
velik ponos naše vasi in nas Godešanov!
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Organizator srečanja je bil Pritrkovalski krožek 
slovenskih bogoslovcev v sodelovanju z doma-
čini z Godešiča in regijskim koordinatorjem. 
»Ideja za srečanje na Godešiču, kjer imate nove 
bronaste zvonove, je bila posredovana marca 
na okrogli mizi. Namen srečanja ni tekmovalne 
narave. Gre za druženje pritrkovalcev, izme-
njavanje melodij in izkušenj ter seveda širjenje 
in nadaljevanje dediščine pritrkavanja, ki je 
posebnost slovenskega prostora. Srečanja se je 
udeležilo štirinajst skupin, kar je za pokrajinsko 
srečanje kar veliko. Zelo sem presenečen, da je 
prišlo toliko mladih,« je povedal Jure Koželj iz 
Tunjic pri Kamniku, predsednik Pritrkovalske-
ga krožka slovenskih bogoslovcev, ki tudi sam 
občasno pritrkava, o novih godeških bronastih 
zvonovih pa dodal: »Zvonovi na Godešiču ču-
dovito pojejo. Slišali smo lepe melodije. Kdor 
dobro pritrkava, trikrat moli.« 
Poleg pritrkovalskih skupin iz pokrajine Ljublja-

Na Godešiču so se srečali pritrkovalci
Pokrajinsko srečanje za pritrkovalske skupine Ljubljana–okolica je letos potekalo v godeški 
cerkvi sv. Miklavža. Sodelovalo je 14 skupin.

Skupinska fotografija pritrkovalcev in spremljevalcev, ki so se predstavili na Godešiču.

na–okolica sta nastopili tudi dve domači skupini 
z Godešiča, mlajša in starejša, in ena iz sosednjih 
Reteč. Kot se je pokazalo, je zanimanje za pritr-
kavanje tako med mlajšimi kot med starejšimi, 
celo med ženskami. Edina povsem ženska sku-
pina je bila iz Mengša. Sestavljale so jo Zvonka 
Urbanija, Joži Šimenc, Francka Orel in Ivanka 
Koncilija, ki pod mentorstvom Franca Blejca 
vadijo od letošnjega januarja. »Rada poslušam 
zvonjenje in me je zanimalo, kako se pritrkava. 
Naučile smo se že več kot deset melodij, prvi 
nastop pa smo imele na veliko nedeljo. Kaj je pri 
pritrkavanju najtežje? Spoznanje, kako se drobi,« 
je pojasnila Zvonka Urbanija ter še dejala, da je 
povprečna starost njihove skupine okrog 60 let. 
Po regijskih srečanjih bo septembra v Budanjah 
potekalo še vseslovensko srečanje, na katerem 
nastopi tudi po 50 skupin iz vse Slovenije.

Maja Bertoncelj
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Tudi med mladimi Godešani je zanimanje za pritrka-
vanje. Mlajšo skupino sestavljajo: zgoraj Tine Novinec, 
Tadej Jevšek, spodaj Žiga Avguštin in Tone Starman. 

Skupinska godeških pritkovalcev: poleg mlajše skupine so nastopili še starejši v zasedbi Peter Bertoncelj, Ciril 
Golar, Janez Križaj in Anton Bernard.
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Otroci, ki obiskujejo oddelek Pikapolonica v 
Retečah, stanujejo v vasi. Če želijo imeti stike 
s »ta velikim vrtcem«, morajo potovati v mesto 
Škofja Loka. Ker pa vsak dan opazujejo vlak, 
vedo, da nas vlak popelje tudi v drugo mesto, to 
je v Ljubljano. 
Otroci se radi vozijo z različnimi vozili, radi 
raziskujejo, zemljevidi so jim poseben izziv. Ob 
njih so pogovori zelo zanimivi. Hkrati se ob tem 
učijo orientacije, prepoznavajo črke, spoznavajo 
simbole, primerjajo, povezujejo stvari, ki so jim 
že znane ...
  
Vse te njihove razvojne značilnosti so pripomo-
gle, da smo začeli s spoznavanjem mesta Škofja 
Loka in zaradi nekaj podobnosti tudi z mestom 
Ljubljano. Otroci so v svoje raziskovanje vklju-

Smiljana Erznožnik

Jutri se bom v mesto peljal ...

Kaj ti je bilo najbolj všeč v Ljubljani?
Rok: Veš, ful mi je bilo všeč v Ljubljani, še naj-

bolj na unmu te velikmu stolpu z zastavo.
Veronika: Všeč mi je bil Zmajski most.
Sara: Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli na grad 

in hodili po stopnicah.
Gal: Zmajski mosti in grad, zastava in stolp.
Jakob: Ful velko; ko smo gledal dol, sem vidu 

majhne avte.
Luka: Na stolpu, ko smo bili tak visok, mal me je 

blo strah hodit po stopnicah, ampak mal.
Enja: Najlepši mi je bil Zmajski most, ima lepe 

zmaje, pa še slikal smo se.
Tinkara: Ko smo gledal film o Ljubljani, kako 

je bilo na gradu, pa še očala take črne smo 
imel.

Matija: Najbolj všeč so mi bile stopnice, une za 
na stolp, pa pod mostom kot je včasih bla 
voda in tudi most.

Katja: Najbolj všeč mi je bil vodnjak na graj-
skem dvorišču.

čili tudi starše. V vrtec so vsak dan prinašali knji-
ge, slike, revije, ki smo jih skupaj pregledovali, 
spoznavali  in se učili. Pri tem je bila pomembna 
njihova lastna aktivnost. Seznanili smo se z 
zastavami mest, z zastavo Evropske unije in s 
slovensko zastavo. Spoznali smo znamenitosti 
mest: grad, zastave, grbe, ki smo jih primerjali 
med seboj in tako naredili tudi primerjavo med 
mestoma. Nismo se pogovarjali le ob slikah, 
knjigah in predmetih, ampak smo v naše spo-
znavanje vljučili tudi ogled mest, Škofje Loke 
in Ljubljane. V Škofjo Loko smo se odpeljali z 
avtobusom skupaj s starimi starši. Ogledali smo 
si kulturne znamenitosti Škofje Loke in se med 
drugim povzpeli tudi na grad.
V Ljubljano smo se odpeljali z vlakom in vtise 
o izletu lahko preberete v nadaljevanju.

IZJAVE OTROK

Aljaž: Najbolj mi je bil všeč vlak za nazaj. (Si-
emens)

Patrik: Grad in Zmajski most.
Ajda: Grad, stolp, ko smo gledal dol Ljublja-

no.
Martin: Na stolpu, zastava in stopnice, po katerih 

sem hodu.
Oskar: Zastave, pa vlak, tešk sem hodu po sto-

pnicah na stolp.
Dominika: Zmaj, tam smo se slikal, pa še na 

stopnicah za na stolp smo bili.
Nika: Grad, stolp, ko so bile stopnice, ko smo 

gledal dol, ljudje so bili majhni, pa avti 
tud.

Nik: Tisto, ko smo bili na stolpu, zato ker se je 
deleč vidu, pa vse ...

Anita: Stolp, ker smo gledal, videla sem mami-
čino službo.

Matic: Zmaj, grad, ker je visok, zastave so bile 
na tleh in gor.
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Stara hiša na grajskem vrtu »Škoparjeva hiša«.
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V Sloveniji zberemo zelo malo pločevink, kar kaže na 
slabo osveščenost, pa tudi slabše organizirano zbiranje. 
Tako se je naša šola z veseljem pridružila šolam, ki so 
začele organizirano zbirati pločevinke. Seveda pa smo si 
nalogo širše zastavili. Naš namen je bil o tem obvestiti 
krajane, da bi pri akciji sodelovalo čim več ljudi. Izdelali 
smo plakate, ki so ljudi seznanjali z našo dejavnostjo. 
Kar precej ljudi se nam je pridružilo in ob zaključku 
ugotavljamo, da smo skupaj nabrali  26  kg pločevink. 
Dosegli smo lep rezultat. Izvedli smo tudi anketo o 
mnenju ljudi glede ločevanja odpadkov, izdelali šolski 
časopis, ki predstavlja naš projekt in izdelali maskoto 
z imenom PLOČEVINKO, ki nam pomaga pri delu in 
nas opozarja, naj z naravo previdnejše ravnamo.

Projektno delo in zbiranje nam je bilo v veselje, pred-
vsem pa je pomembno prispevalo k večji zavesti glede 
varovanja narave.

Vodja podružnice Majda Ovsenek
in učenci 4. razreda

EKOLOŠKE TEME V ŠOLI
V tem šolskem letu smo se lotili dveh ekoloških 
šolskih projektov. Izvedli smo dve uspešni ak-
ciji zbiranja starega papirja, v drugem polletju 
pa še zbiranja pločevink. Naš cilj je bila večja 
osveščenost učencev glede ločevanja odpadkov 
in posredno tudi vpliv na ljudi v naši okolici. 
Vedno pogosteje poslušamo o težavah z odpad-
ki, zato je prav, da začnemo pri najmlajših. Ob 
pomoči in podpori staršev so zbiralne akcije 
dobro uspele.

Učenci imajo že pozitiven odnos do narave, z 
obema projektoma pa smo še poglobili njihovo 
razmišljanje o ekoloških temah. 

MOJ ODNOS DO NARAVE:
delam za naravo, ločujem odpadke (Anže) -
narava je naša najboljša prijateljica (Manca) -
naravo pustim za seboj tako, kot je bila prej  -
– čisto (Luka)
ne odlagam nevarnih tekočin v naravi  -
(Luka)
pobiram smeti in jih dam v koš (Anže) -

Neža Brumen in Ken Bobnar

NEVARNOST ZA NARAVO
Nekateri ljudje ne skrbijo za naravo. Odpadke 
odložijo tam, kjer se ne vidijo. Divje odlaga-
lišče je v naravi. Onesnažuje okolje. Smeti 
v naravi onesnažujejo  zrak in okolje. Zelo 
nevarno je tudi za podtalnico. Tudi rastline 
ne marajo  odpadkov, saj zaradi njih slabše 
rastejo.

DOKTOR PLOČEVINKO
Doktor Pločevinko je sestavljen iz pločevink. 
Njegova glava je iz pločevine. Oči, usta in 
nos so iz različnih pokrovčkov. Lasje so iz 
aluminijaste folije. Na njegovem telesu je 
napis Doktor Pločevinko. Doktor Pločevinko 
nam bo pomagal  zbirati pločevinke. Doktor 
Pločevinko je res zakon. 

Manca Majnik
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Častni občan bo Franc Novinc

Maja Bertoncelj

Franc Novinc bo priznanje častnega občana dobil 27. junija.

Priznanja leto-
šnjim občinskim 
n a g r a j e n c e m 
bodo podelili na 
osrednji priredi-
tvi ob počasti-
tvi občinskega 
praznika, ki bo 
27. junija. Ča-
stni občan bo 
postal Godešan, 
akademski slikar 
Franc Novinc, 
zlati grb Obči-
ne Škofja Loka 
bodo podeli l i 
zdravniku diabe-
tologu Tomažu 
Camleku, srebrni 
grb Rokometnemu društvu Knauf Insulation 
in Cirilu Peternelu za aktivno delo v KS Trata. 
Bronasti grb pa bodo prejeli: Mirjam Jan Bla-
žič, podžupanja občine Škofja Loka, pred tem 
gospodarstvenica in nosilka več nalog v javnem 
življenju; Rok Potočnik za aktivno sodelovanje v 
PGD Bukovica in v KS Bukovica - Bukovščica 
ter Stanislav Ferle za požrtvovalno delo v KS 
Zminec.
»Franc Novinc, 24. novembra 1938 na Godeši-
ču rojeni akademski slikar, bo v letošnjem letu 
praznoval 70-letnico svojega rojstva. Leta 1959 
je maturiral na Šoli za oblikovanje v Ljubljani. 
Študij slikarstva je nadaljeval na Akademiji za 
likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1964 
diplomiral. Med leti 1965 in 1969 je deloval 
kot restavrator v Zavodu za spomeniško var-
stvo v Ljubljani. Od leta 1969 je član Društva 

Občinski svet Občine Škofja Loka je pred kratkim potrdil sedem predlogov za letošnje ob-
činske nagrajence. Naziv častnega občana bo prejel akademski slikar Franc Novinc.

slovenskih likovnih umetnikov; takrat je dobil 
tudi status svobodnega umetnika. Od leta 1985 
je zaposlen na Akademiji za likovno umetnost 
v Ljubljani, najprej kot docent. Leta 1991 je bil 
izvoljen za izrednega, leta 1996 pa za rednega 
profesorja za risanje in slikanje. S svojimi uspe-
šnimi in odmevnimi razstavami, ki jih prireja že 
od leta 1964 dalje, je v 44 letih ponesel ugled 
škofjeloške občine tako po vsej naši domovini, 
kot tudi v tujino. Za svoje delo je prejel številna 
domača in tuja priznanja, med drugim Županči-
čevo nagrado leta 1973, nagrado Prešernovega 
sklada leta 1984 in Groharjevo nagrado leta 
1987,« so o Francu Novincu v obrazložitvi med 
drugim zapisali predlagatelji s prvopodpisanim 
Godešanom Dušanom Krajnikom. Poleg njega 
sta se pod predlog podpisala še Franc Šifrar in 
Franc Horvat.
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Štiri športna priznanja na Godešič

Maja Bertoncelj

Na podelitvi športnih priznanj, ki poteka v 
organizaciji Zavoda za šport in Športne zveze 
Škofja Loka, so na Godešič tokrat odšla kar štiri 
priznanja: Anja Čarman je dobila priznanje za 
športni dosežek in rezultat, Janez Starman in ŠD 
Kondor sta prejela zlato plaketo, Peter Bertoncelj 
pa srebrno.

Obrazložitve:

Anja Čarman: »Odkar je Anja »Američanka«, 
imamo nad njenimi rezultati manj pregleda. 
Lanski dosežki so nas znova spomnili na našo 
Godešanko, ko je na evropskem prvenstvu v 
Debrecenu v kratkih bazenih postala evropska 
prvakinja na 200 m hrbtno. Pred tem je popravila 
slovenski rekord na 100 m hrbtno iz leta 1999, v 
predtekmovanju na 200 m hrbtno pa izboljšala 
svoj osebni in državni rekord. Anja je že prejela 
zlato plaketo v letu 2001 in spominsko plaketo 
leta 2004.«

Peter Bertoncelj: »Peter je eden od ustano-
viteljev ŠD Kondor pred 40 leti. Ves ta čas je 
tudi aktiven športnik in organizator tekmovanj. 
Aktivno se je ukvarjal z nogometom, namiznim 
tenisom in judom in nato prešel na tekmovanja v 
gorskem teku. Tu je dosegal zelo dobre rezultate. 
Sodeloval je pri gradnji domačega nogometnega 
in rokometnega igrišča, kar daje podlago špor-
tnim aktivnostim. Kljub 65 letom je še vedno 
aktiven v tekih in eden izmed nosilcev teka in 
pohoda na Osolnik.«

Zavod za šport in Športna zveza Škofja Loka sta podelila športna priznanja za preteklo leto. 
Podeljenih je bilo 28 priznanj, od tega štiri na Godešič. 

Janez Starman: »Za Janeza lahko rečemo, da 
je steber športnih aktivnosti na Godešiču. V letu 
1967 je bil ustanovitelj ŠD Kondor, se ukvarjal 
z nogometom, namiznim tenisom, pozimi pa s 
sankanjem in smučarskimi skoki. Posebno uspe-
šni v društvu so bili v namiznem tenisu, saj so 
osvojili 14 naslovov občinskih prvakov. Z dobri-
mi rezultati se lahko pohvalijo tudi z nogometaši 
in gorskimi tekači. Janez je bil vedno zraven s 
svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem. To 
znanje je prenašal tudi na mlade sovaščane. Nje-
govo 30-letno delo v društvu je zaznamovano z 
gradnjo nogometnega in rokometnega igrišča, z 
organizacijo mnogih turnirjev in tekmovanj ter 
z udeležbo ekip na tekmovanjih drugih prire-
diteljev. Še vedno je aktiven in predlagatelji so 
napisali, da bi bilo športno življenje na Godešiču 
in v Loki brez Janeza siromašnejše.«

Športno društvo Kondor: »Šport je na Gode-
šiču pomembna popestritev kraja. ŠD Kondor 
je aktivno od leta 1967 dalje, zlasti v namiznem 
tenisu, nogometu, pozimi v sankanju in tekih. 
Ponašajo se z gorskimi tekači, odličnimi kolesarji 
in s svojo najboljšo športnico Anjo Čarman. S 
šolo nogometa skrbijo za naraščaj in kakovost 
tega popularnega športa. Tudi rokometno igrišče 
je delo pridnih godeških športnikov. Razvejana 
športna dejavnost na Godešiču je rezultat pridnih 
organizatorjev, nosilcev posameznih panog in 
tekmovalcev. Kraju dajejo utrip s svojim zgle-
dom, da je vsak, ne glede na leta, lahko športno 
aktiven. Godešani so se v preteklih letih tudi 
aktivno vključevali v delo občinske Športne 
zveze in Zavoda za šport.«
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Janez Star-
man je pred 
kratkim do-
polnil 60 let. 
Že vrsto let 
j e  p r edan 
tudi športu 
in za dolgo-
letno delo na 
tem področju 
sta mu Za-
vod za šport 
in Športna 
zveza Ško-
fja Loka po-
delila zlato 
plaketo.

To priznanje verjetno ni vaše prvo?
»Dobil sem že kar nekaj priznanj, med katerimi 
naj omenim priznanje Zveze socialistične mladi-
ne, Namiznoteniške zveze Slovenije, prejel sem 
srebrno Bloudkovo značko. Zlata plaketa loškega 
Zavoda za šport in Športne zveze pa pomeni, da 
se moja najbolj aktivna leta počasi zaključujejo. 
Zadovoljen sem, da sem bil toliko časa zraven, da 
mi je zdravje, življenje to dopuščalo. Leta 1967 
sem bil soustanovitelj ŠD Kondor Godešič in bil 
30 let predsednik. Vesel sem, da je na vasi šport 
še vedno zelo prisoten.«

Vaše udejstvovanje na področju športa?
»Največ časa sem posvetil ustanovitvi ŠD Kon-
dor, skupaj s Petrom Bertoncljem in Janezom 
Križajem. Leto 1967, ko je bilo društvo usta-
novljeno, je bilo za Godešič pomembno leto. V 
okviru ŠD so nato potekale številne aktivnosti. 
Sam sem bil najbolj aktiven v nogometu, nami-
znem tenisu in planinarjenju. Naredil sem tudi 
izpit za nogometnega trenerja, trenerja namizne-
ga tenisa in izpit za gorskega stražarja. Že 41 let 
je, odkar smo na Lubniku eni prvih naredili izpit 
za gorskega stražarja. Gorski stražarji smo tisti, 
ki varujemo naravo, rože. S tovrstnim vedenjem 
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Moj prvi šport vedno namizni tenis

Maja Bertoncelj

Janez Starman

lažje sledim flori in favni, lažje nekoga opozoriš, 
opomniš. Prav intenzivno pa v sekciji gorske 
straže Škofja Loka sedaj ne delam več, čeprav 
me še vedno vabijo.«

Ste se kdaj s športom ukvarjali profesional-
no?
»Profesionalno se s športom nisem ukvarjal, 
čeprav smo v namiznem tenisu igrali tudi v 3. 
in eno leto v 2. slovenski ligi, kar je bil vrhunec 
namiznega tenisa na Godešiču.«

Za vas šport številka ena?
»Moj prvi šport je bil vedno namizni tenis. Igrali 
smo ga trikrat, štirikrat tedensko, ob koncih te-
dnov pa imeli tekmovanja. Je zanimiv šport, v 
katerem se človek popolnoma razgiba, seveda, 
če se mu intenzivno posveča. Je zelo pomemben 
za reflekse, človeka izoblikuje, poleg tega ni 
grob šport.«

Se še vedno športno udejstvujete?
»Kot upokojenec največ časa posvečam ureja-
nju vrta, nekaj še sindikalizmu, seveda pa tudi 
športu, namiznemu tenisu. Igramo v gorenjski in 
občinski ligi. Z ženo hodiva v hribe, na sprehode 
in občasno plavat. Zadovoljen sem, da mi zdravje 
še tako služi.«

Vaš pogled na šport na Godešiču danes?
»Zadovoljen sem, da mi je uspelo v 30 letih, ko-
likor časa sem bil predsednik ŠD Kondor, urediti 
stvari tako, da tečejo naprej, da so mladi na Go-
dešiču zainteresirani za šport. To je moje največje 
veselje, da gre vas s športom še naprej.«

Tudi sicer spremljate šport?
»Občasno hodim na košarkarske tekme in na 
tekme malega nogometa v Škofjo Loko. Na 
Godešiču si ogledam skoraj vse nogometne 
tekme članske ekipe. Hodim tudi na tekme v 
Ljubljano, na hokej in košarko, v Planico na 
smučarske skoke. Šport pa rad spremljam tudi 
po televiziji.«
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V športu že vse življenje

Peter Bertoncelj

Maja Bertoncelj

Srebrno 
plaketo 
za dol-
goletno 
delo na 
področju 
športa je 
p r e j e l 
tudi Pe-
ter Ber-
toncelj.

Je to vaše prvo priznanje?
»Lahko rečem, da je to moje prvo večje prizna-
nje na področju športa. Moja športna zgodba 
je dolga. S športom se ukvarjam že od mladih 
nog. Začel sem z igrami z žogo, predvsem z 
nogometom, potem sem začel trenirati namizni 
tenis, ki ga še vedno igram. Takrat sem bil star 
okrog 15 let. Namizni tenis je bil na Godešiču 
zelo popularen. Še dobro se spomnim, da smo 
imeli eno samo mizo, igralcev pa je bilo veliko. 
V enem večeru si sicer nekaj tudi igral, še več pa 
čakal, da si prišel na vrsto. V namiznem tenisu 
sem tekmoval v občinski ligi, kasneje v gorenj-
ski. Bil sem občinski prvak, večkratni občinski 
prvaki smo bili tudi z ekipo.«

Trenirali ste tudi judo?
»Judo sem pri kranjskem Triglavu začel trenirati 
z 22 leti, ko sem prišel iz vojske. Že pred mano je 
judo začel trenirati brat Andrej in on je verjetno 
tisti, ki me je navdušil za ta šport. Na treninge 

sva se vozila večinoma z vlakom. Treningi so 
bili dvakrat tedensko, ob nedeljah pa smo imeli 
tekme. Bil sem gorenjski prvak v svoji kategoriji. 
Judo sem treniral nekaj let.«

Kdaj ste se začeli ukvarjati s tekom?
»To je bilo po tem, ko sem prenehal igrati nogo-
met. Mislim, da sem bil star 34 let. Še kasneje, 
pri štiridesetih, sem začel kolesariti. Veliko smo 
hodili tudi v hribe. Z Godešiča smo šli peš celo 
na Triglav in nazaj.«

Vaši največji uspehi v športu?
»Tiste iz namiznega tenisa in juda sem že omenil. 
V kolesarstvu sem se udeleževal rekreativnih 
tekmovanj. V svoji starostni kategoriji sem bil 
najboljši. Zmagal sem dirko za pokal Kavke, 
ki je potekala od Kranja do Jezerskega. Sedaj 
se kolesarskih tekmovanj ne udeležujem več. 
Ogromno medalj imam tudi v teku. Jih ne šte-
jem več. Največji uspeh je zmaga pri veteranih 
v seštevku slovenskega pokala v gorskih tekih. 
Odkar poteka Gorenjski pokal v rekreativnih 
tekih, se udeležim skoraj vseh tekem. Vedno sem 
med prvimi tremi.«

Kako pogosto se ukvarjate s športom?
»Vsak dan. Prav vsako jutro telovadim, poleg 
tega igram namizni tenis, tečem, kolesarim, 
hodim v hribe.«

Osebni rekord v teku na Osolnik?
»Je 29 minut in 28 sekund izpred petih ali še-
stih let. Letos sem imel čas dobrih 36 minut. 
Na Osolnik grem vsak drugi dan ali pogosteje. 
Šport mi veliko pomeni. Je dober za zdravje, za 
sprostitev. Upam, da mi bo zdravje dopuščalo, 
da bom lahko še dolgo aktiven.«
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Zadnje čase je veliko govora o raku na maternič-
nem vratu. Z jemanjem brisov to bolezen odkri-
vamo zelo zgodaj. To je edini rak v telesu, ki ga 
v večini primerov odkrijemo v fazi predrakaste 
spremembe. V Sloveniji vsako leto za to vrsto 
raka zboli nekaj manj kot 200 žensk, umre pa 
približno 50. V primerjavi z rakom dojk, ki ga 
letno odkrijemo pri več kot 1000 ženskah, to ni 
zelo veliko. V naši ambulanti s 5700 registrira-
nimi ženskami odkrijem povprečno enega raka 
na materničnem vratu letno, hkrati pa vsak teden 
povprečno 2 ženski pošljem na operacijo zaradi 
predrakaste spremembe. 
Zdravim ženskam brise jemljemo na 3 leta. Pri 
vseh, ki so že imele operacijo na materničnem 
vratu, v primeru določenih težav ali če na mater-
ničnem vratu vidimo spremenjeno sluznico, pa 
jemljemo brise vsako leto ali še pogosteje. Pri-
bližno 15 % vseh, ki jim je bris vzet, je vabljenih 
na ponovni bris, najpogosteje čez pol leta zaradi 
blago spremenjenih celic ali manj uporabnega 
brisa. Teh je veliko, običajno ni nič hujšega in 
res ni treba, da so zaskrbljene. 
Če so celice bolj spremenjene, vabimo takoj, 
ko dobimo izvid in najpogosteje v ambulanti 
vzamemo košček tkiva in pošljemo na histološko 
preiskavo. Najpogosteje dobimo izvid CIN1, 
CIN 2 ali CIN3. CIN 1 pustimo in spremljamo, 
večinoma se sprememba sama pozdravi. Pri 
CIN2 in CIN 3 naredimo manjšo operacijo, in 
sicer konizacijo, lasersko operacijo ali operacijo 
z električno zanko. Spremenjeni del odstranimo, 
tkivo se še enkrat natančno pregleda in v večini 
primerov je zdravljenje zaključeno. Tudi v pri-
meru zgodnje, omejene oblike raka zadostuje 
konizacija. Po vseh teh operacijah ženska lahko 
še brez težav zanosi in rodi. Pri hujši stopnji 
raka pa je potrebna odstranitev maternice in po 
potrebi bezgavk.
V večini primerov bolezen povzročijo različni 
tipi humanega papiloma virusa (HPV). Virus se 
preneša pri intimnih telesnih kontaktih s kože na 
kožo, ne prek telesnih izločkov. Podatki kažejo, 
da se več kot polovica žensk enkrat v življenju 
okuži z virusom. Različni tipi virusa so različ-
no nevarni. Pri večini okužba v 6–24 mesecih 

Cepljenje proti raku na materničnem vratu
izgine. Pri 5–10 % žensk pa okužba postane 
kronična. Taka okužba lahko počasi v več letih 
preko predrakaste spremembe vodi v raka. To 
se pogosteje zgodi pri tistih, ki so zgodaj začele 
s spolnimi odnosi,  pri tistih, ki menjajo spolne 
partnerje, in pri kadilkah. Ker se pa to lahko 
zgodi tudi pri tistih, ki nimajo teh rizičnih fak-
torjev, je zelo pomembno, da vse hodimo redno 
na ginekološke preglede in na odvzeme brisa. Ko 
smo pred 6 leti spremenili jemanje brisa na tri 
leta namesto na eno, me je sprva skrbelo, da bo 
primerov prepozno odkrite bolezni več. Pa se je 
izkazalo, da je rezultat boljši, saj vabimo tiste, 
ki prej niso hodile na preglede. 
V zadnjem času smo dobili novo možnost pre-
prečevanja raka na materničnem vratu, to je 
cepljenje. Trenutno sta na voljo dve vrsti cepiva, 
eno vsebuje tudi cepivo proti genitalnim bradavi-
cam. S cepljenjem zmanjšamo možnost raka na 
materničnem vratu za približno 70 %. Trenutno 
so na voljo podatki o varnosti in učinkovitosti 
zdravila za dekleta in ženske, stare od 9 do 26 
let, in dečke, stare 9 do 15 let. Vsekakor je naj-
bolj smiselno cepljenje pred prvimi spolnimi 
odnosi. Možno je cepiti tudi pozneje, vendar se 
učinkovitost cepljenja zmanjša, če je predhodno 
že prišlo do okužbe s HPV virusom.
V Sloveniji je cepljenje samoplačniško. Nekatere 
občine plačujejo cepljenje deklet določene sta-
rosti. Možno, da bo v prihodnje država plačala 
cepljenje za dekleta, stara od 12 do 14 let, če 
se bodo skupaj s starši za to odločila. Osnovno 
cepljenje se opravi s tremi odmerki cepiva, dru-
gi odmerek se vbrizga dva meseca po prvem, 
tretji pa štiri mesece po drugem. Najbližji mesti 
cepljenja sta Zavod za zdravstveno varstvo v 
Kranju in Zasebna ambulanta dr. Koširja v Že-
leznikih. Cena celokupnega cepljenja je okoli 
400 evrov. 
V svetu spremljajo učinkovitost cepljenja 5 let in 
v tem času nivo protiteles ni padel. Zanesljivih 
podatkov o večji škodljivosti cepiva zaenkrat ni. 
Vsekakor pa poleg cepljenja ostajajo tudi vse 
ostale oblike preprečevaja tega raka – to so redni 
pregledi in zdrav način življenja.

Milena Igličar, dr.med.

ZdRAvJE &
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Nogomet – članska ekipa

Članska ekipa je letošnjo pomlad igra bolje kot v 
preteklih letih. Nanizali so kar nekaj lepih zmag 
in neodločenih rezultatov, tako da so se odlepili 
od zadnjega mesta, ki so ga zasedali kar nekaj 
zadnjih sezon. Ekipi se pozna, da je še vedno 
zelo mlada, saj igrajo večinoma fantje, vzgojeni v 
lastni nogometni šoli. Obramba in stalnost ekipe 
je še vedno slabši del moštva. Predvsem pa veseli 
dejstvo, da so fantje zrasli v ekipo, ki se dobro 
razume tudi izven igrišča. Zelo dobro skrbijo 
tudi za igrišče, saj se je stanje z njihovim stalnim 
delom močno izboljšalo in je eno najboljših v 
celotni ligi. Z novimi zmagami je tudi zavzetost 
na treningih narasla, kar bo pripomoglo tudi k 
boljšim rezultatom v naslednji sezoni, ko se bo 
ekipa okrepila z nekaterimi mladimi igralci z 
Godešiča, ki sedaj igrajo za mladinske ekipe v 
slovenskih ligah.

Gorski teki in teki

Člani ŠD Kondorja letos veliko nastopamo na 
gorskih tekih. Poleg domače tekme na Osolnik, 
ki je štela za slovenski pokal in državnega prven-
stva veteranov, predstavljenega v posebnem pri-
spevku, smo zelo aktivni predvsem v gorenjskem 
pokalu, kjer igramo vidno vlogo. Iztok Avguštin, 
Marko Bečan in Peter Bertoncelj so naši najuspe-
šnejši tekmovalci, saj so se na vseh treh tekmah 
zelo dobro uvrstili. Na žalost je bil spomladi naš 
najboljši tekač Uroš Bertoncelj poškodovan, zato 

Športno društvo Kondor v prvi polovici 2008

tudi ni nastopal v gorenjskem pokalu, kar nas je 
stalo kar nekaj lepih uvrstitev. Odlično teče tudi 
Iztok Avguštin, ki je svoji kategoriji 40–49 let 
dosegel par odličnih uvrstitev. Treba je omeniti, 
da je bil že v pretekli sezoni skupno tretji. Po 
dolgih letih je dobil v svoji kategoriji konkurenco 
tudi Peter Bertoncelj v kategoriji nad 60 let, saj 
ga premaguje tekmovalec s Hrvaške, ki redno 
tekmuje v gorenjskem pokalu. 

Trojka v sestavi Iztok Avguštin, Marko Bečan in 
Jože Hafner se je 8. maja letošnjega leta udeležila 
tudi teka trojk na 12 km. Skupno so bili 10. med 
okrog 600 moškimi ekipami, v svoji kategoriji 
pa so se uvrstili na odlično tretje mesto. Dosegli 
so tudi izjemen čas 48:38. Glede na to, da so se 
takšnega teka udeležili prvič, je bil to odličen 
rezultat.

Upajmo, da bodo naši tekači tudi v drugi polovici 
sezone vsaj tako uspešni, kot so bili v prvi. Za-
vzetost, ki jo kažejo na treningih in tekmovanjih, 
je garancija za nadaljnje uspehe.  

Kolesarjenje po Sloveniji od 22. do 25. maja 
2008

Že pozimi smo se dogovorili, da letošnje tradici-
onalno kolesarjenje opravimo kar po Sloveniji. 
Marko Bečan je trasiral progo, ki pa se je neko-
liko spremenila, saj smo imeli prvotno v načrtu, 

Lestvica: 2.gorenjska liga ČLANI 
Po 20. krogu, 31.05.08

Uvrstitev Klub Število 
tekem Zmage Neod-

ločeno Porazi Goli Točke

1. Visoko 17 15 1 1 55:14 46

2. Hrastje 17 10 4 3 37:22 34

3. Preddvor 17 8 2 7 32:32 26

4. Trboje 17 7 3 7 30:27 24

5. Bitnje 18 5 4 9 33:41 19

6. Kondor 17 3 6 8 37:48 16

7. Podbrezje 17 0 4 13 21:61 4
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da kolesarimo pet dni, vendar smo zaradi slabega 
vremena začeli s kolesarjenjem dan kasneje. Pa 
še to je bilo vprašljivo, ker je bila vremenska 
napoved zelo slaba.

Kljub slabim vremenskim napovedim smo se 
zbrali v četrtek zjutraj pred domom KS in kljub 
temnim oblakom krenili na pot. Prvi dan smo 
kolesarili preko Katarine, do Brezovice, zavili 
smo proti Mirni Peči in Igu, kjer smo se začeli 
vzpenjati proti Kureščku. Slabe napovedi so se 

uresničevale predvsem na višjih predelih, saj je 
na Katarini rahlo rosilo, na Kureščku pa celo 
deževalo. Kljub temu smo se spustili do Rašice, 
rojstne vasi Primoža Trubarja. Tu smo prečkali 
glavno cesto Ljubljana–Kočevje ter preko Vidma 
in Struge nadaljevali proti Žužemberku. Vsaj mi-
slili smo tako, vendar smo tu edinkrat na celotni 
poti zašli in se po desetih kilometrih makadama 
znašli skoraj v Ribnici. Kljub ovinku smo se 
prvič ustavili v Dvoru, kjer smo uspeli obnoviti 
energijo. Nadaljevali smo proti Soteski in zavili 
proti Črmošnjicam, ki je bil tretji prelaz na poti. 
Sledil je hiter spust mimo Semiča do Črnomlja, 
od koder je bilo samo še dobrih deset kilometrov 
do vasi Krasinec, kjer smo prvi dan prespali v 
čisto novih apartmajih. Gospodinja nas je pre-

senetila z belokranjsko gibanico, kar je nam je 
povrnilo energijo po prevoženih 162 km.

Naslednje jutro smo po odličnih žgancih kljub 
posameznim dežnim kapljam pot nadaljevali 
proti Metliki, se vzpeli na prelaz Vahto na Gor-
jancih, se spustili do Novega mesta, se preko 
slikovite pokrajine s številnimi nasadi jagod in 
zelenjave peljali preko Kostanjevice in Brežic 
do lepih vinogradov na Bizeljskem, kjer smo se 
nekoliko podprli, si odpočili in nadaljevali proti 

našemu končnemu 
cilju v Rogaški Sla-
tini. Tu smo naredi-
li še nekaj dodatnih 
kilometrov, ki so se 
ustavili pri številki 
148, ko smo našli 
lepo turistično do-
mačijo na hribčku, s 
slikovitim pogledom 
na okoliške hribe. Ob 
dobri jedači in pijači 
se nam je pridružil 
še Janez Debenc, ki 
je dva dni kolesaril 
skupaj z nami. Od 
napora so nas večino-
ma že kar malo bolele 
noge.

Trasa naslednjega dne 
je bila zelo zahtevna, 

saj smo se povzpeli do Poljčan, se po dokaj slabih 
cestah in nasprotnemu vetru nekako prebili do Slo-
venskih Konjic in se počasi pripravljali na zahteven 
in dolg vzpon na Roglo. Dolžina klanca od odcepa 
z glavne ceste pred Zrečami do vrha je preko 20 
km, kar je eden najdaljših vzponov v Sloveniji. 
Tudi višinske razlike je preko 1100 m. Vzpon je 
trajal več kot eno uro in na vrhu smo si oddahnili, 
saj je bil najvišja točka za nami. Sledil je slikovit 
spust proti Zrečam, kjer smo si nekateri privoščili 
makarone, drugi pa pice. Vendar etape še ni bilo 
konec, saj smo morali po slikoviti in hriboviti po-
krajini prekolesariti še šestdeset kilometrov, da smo 
preko Mislinje, Slovenj Gradca in Prevalj prišli 
do naših sob v turistični vasici Šentanel. Števci so 
pokazali 128 km in 2200 m višinske razlike.
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Zadnja etapa je bila po obilnem zajtrku najkraj-
ša. Iz Šentanela smo se spustili v dolino, zavili 
proti bivšemu mejnemu prehodu Holmec, se po 
avstrijski strani pripeljali do Železne Kaplje, kjer 
smo zopet zagrizli v 15 km dolg klanec proti 
prelazu Jezerski vrh. Ker se je na vrhu oblačilo, 
smo pot nadaljevali proti Godešiču, kjer smo 
naše kolesarjenje po 540 prevoženih kilometrih 
in narejenih 6500 m višinske razlike končali pri 
bifeju.

Slikovitost slovenske pokrajine je res izjemna, 
saj smo se v štirih dneh vozili po različnih oko-
ljih, pa kljub temu nismo prevozili niti pol Slo-
venije. Mislim, da nam jo je ostalo še kar nekaj 
in da bomo lahko v prihodnjih letih izvedli še 
kakšen izlet, da si ogledamo celotno Slovenijo 
s kolesa. Zelo pozitivno smo bili presenečeni 
nad turističnimi domačijami, saj smo bili povsod 
dobro sprejeti in postreženi ob solidnih cenah.

dr. Jože Hafner

V mesecu maju smo člani namiznoteniške 
sekcije pri Športnem društvu Kondor končali 
tekmovanje v gorenjski in občinski namiznote-
niški ligi.

Z rezultati smo zadovoljni.

Tako smo v gorenjski ligi, kjer je tekmovalo 
sedemnajst ekip v dveh skupinah v prvi skupini, 
skupini A, osvojili sedmo mesto, kar je pome-
nilo, da smo v spomladanskem delu igrali v B 
skupini, kjer smo premagali vse ekipe in brez 
poraza zaključili tekmovanje, kar nam je prineslo 
deveto mesto med sedemnajstimi ekipami. V 
odločilnem srečanju za prvo mesto v B skupini 
smo premagali žensko ekipo Šenčurja, ki je nova 
članica prve slovenske namiznoteniške lige.

V medobčinski ligi smo ob zaključku tekmo-
vanja končali na šestem mestu, s samo dvema 
točkama manj kot tretje uvrščena ekipa, kar 
dokazuje izenačenost ekip.

Končala se je namiznoteniška sezona 2007/08
Za nekoliko slabši rezultat je krivo pomanjkanje 
časa mlajših igralcev, saj sva s Petrom Berton-
cljem dve srečanji odigrala sama.

Poleg ligaških tekmovanj sta se člana Janez 
Starman in Peter Bertoncelj udeležila državnega 
prvenstva za veterane v Bohinju, kjer je Starman 
izgubil v malem finalu, Bertoncelj pa je bil nekaj 
mest za njim. Na občinskem prvenstvu je bil 
Starman v skupini 50–60 let drugi. Ostali niso 
sodelovali. 

Za zimske počitnice smo organizirali začetni 
namiznoteniški tečaj, ki se ga je udeležilo sedem 
deklic in dečkov.

Oktobra 2007 pa smo ob 40-letnici Športnega 
društva Kondor in s tem tudi uradnega nami-
znega tenisa organizirali namiznoteniški turnir, 
o katerem pa smo v Dobravah že poročali.

Janez Starman
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Godešič – Gorski tekači so sezono slovenskega 
pokala tudi letos začeli na Godešiču. V organiza-
ciji ŠD Kondor je potekal 17. gorski tek in pohod 
na Osolnik, ki je štel tudi za državno prvenstvo za 
veterane. Tokrat je bila proga za člane podaljaša-
na za 2,6 km (7,3 km/700 m višinske razlike), kar 
je pomenilo, da so jih gledalci, ki so na Osolnik 
v velikem številu prišli kljub slabemu vremenu, 
v zadnji strmini videli kar dvakrat. Ostali so tekli 
tradicionalno progo. 
Nagrada je bila razpisana tudi za leteči cilj. Prite-
kel si jo je Simon Alič iz Vinharij nad Poljanami, 
ki je bil prvič na vrhu v času 25:01, kar pomeni 
25 sekund hitreje, kot je tekel lani in 53 sekund 
počasneje od rekorda proge, ki ga ima Mitja 
Kosovelj iz Nove Gorice. Slednji si je zmago na 
Osolniku letos zagotovil v podaljšanem krogu 
in v cilj pritekel v času 35:10. Aliča je prehitel 
tudi Sebastjan Zarnik iz Košiš pri Kamniku. 
»Nisem pričakoval, da bom 
prvi na letečem cilju. V za-
dnjem vzponu sem dohitel 
Kosovelja in Zarnika ter se 
odločil, da grem do vrha na 
vso moč. Na spustu priča-
kovano proti njima nisem 
imel možnosti,« je pojasnil 
Simon Alič. Zmagovalec 
Mitja Kosovelj je povedal, 
da mu podaljšana proga zelo 
ustreza ter da je bila to zanj 
testna tekma po svetovnem 
prvenstvu v gorskem mara-
tonu pred tremi tedni, kjer 
je bil tretji. V cilju je imel 
skoraj minuto prednosti 
pred Sebastjanom Zarni-
kom, ki je bil mnenja, da bi 
v primeru, če bi tekli samo 

Osolnik znova Kosoveljema
Tek na Osolnik je v sedemnajsti izvedbi doživel spremembo: podaljšanje proge za člane. 
Zmagal je Mitja Kosovelj, pri ženskah pa njegova sestra Mateja. Med Godešani je bil prvi 
na vrhu tradicionalne trase Uroš Bertoncelj.

tradicionalno progo, lahko zmagal prav on.
Za lastnim rekordom, ki ga je postavila lani, je 
za 23 sekund zaostala prva ženska na Osolniku, 
Mateja Kosovelj (28:46). Pri mladinkah je zma-
gala Kaja Obidič (34:45), pri mladincih pa Peter 
Oblak (27:18). Mladi tekač iz Gorenje vasi, ki 
zadnje leto nastopa v kategoriji mladincev, je 
povedal, da je dobro pripravljen in da ima tudi 
na ostalih tekmah visoke cilje. Domači tekači z 
Godešiča so se za prestižno zmago pomerili na 
tradicionalni progi, torej podaljšek ni štel. Zma-
gal je Uroš Bertoncelj, 15. med člani, drugi je 
bil Iztok Avguštin, tretji med mlajšimi veterani, 
tretji pa Marko Bečan, četrti med mlajšimi vete-
rani. Edina Godešanka na dolgi progi je bila tudi 
letos Zdenka Gaber, četrta med starejšimi vete-
rankami. Člani ŠD Kondor so bili na stopničkah 
tudi na državnem prvenstvu veteranov, starih 35 
let in več. Med veterani od 40 do 44 let je bil 3. 

Iztok Avguštin, od 45 do 49 
let 2. Jože Hafner, od 55 do 
59 let 2. Matej Mihovec, v 
kategoriji veteranov 65+ je 
bil 2. Peter Bertoncelj, 3. 
pa Andrej Bertoncelj. 
In trasa proge za prihodnje 
leto? Kot pravi predsednik 
ŠD Kondor Jože Hafner, 
bo podaljšana proga naj-
verjetneje ostala: »Odzivi 
so bili dobri. Naša proga je 
bila najkrajša med vsemi v 
slovenskem pokalu, zato je 
padla ideja, da jo za člane 
podaljšamo in s tem za 
gledalce tekmo naredimo 
še bolj zanimivo.«

Maja BertonceljMitja Kosovelj v zadnjih metrih pred ciljem 
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Najboljši Godešani

Najboljši Godešan je bil Uroš Bertoncelj Izidor Avguštin (desno) med najboljšimi tremi 
mlajšimi veterani
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V nedeljo, 8. junija, je potekalo veslanje v spomin na Matica Prašnikarja in Dareta Avguština, ka-
terega organizator je bilo Športno društvo Kondor. Tako Matic kot Dare sta bila izvrstna športnika, 
oba sta imela rada tudi veslanje. V njun spomin se je po reki Sori spustilo okrog 35 kajakašev z 
Godešiča, pa tudi od drugod. Nekaj se jih je po Sori peljalo tudi v raftih. Start memoriala, ki ni bil 
tekmovalne narave, je bil na sotočju Selške in Poljanske Sore v Škofji Loki, cilj pa v Goričanah. 
Za pot so s postanki potrebovali približno uro in pol.

Veslali v spomin na Matica in Dareta

Besedilo in fotografije:
Maja Bertoncelj
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Anja Čarman se je iz Združenih držav Amerike 
vrnila 16. maja, kar je kakšen teden prej kot pre-
teklo leto, seveda pa precej prej – kakšen mesec 
in pol – kot leta prej. »Po končanih izpitih v šoli 
sem ostala še en teden v Dallasu, ker me je obi-
skala mami. Razkazala sem ji okolico in potem 
sva skupaj prišli v Slovenijo. Lansko leto sem se 
prvič odločila, da pridem domov tako zgodaj. Če 
bi lahko, bi prišla še prej,« pravi najbolj znana 

Velika želja je finale
Plavalka Anja Čarman bo na olimpijskih igrah v Pekingu nastopila v disciplinah 100 in 200 
m hrbtno. Na Kitajsko potuje v začetku avgusta.  

športnica z Godešiča, ki se pripravlja na nastop 
na letošnjem napomembnejšem tekmovanju, na 
olimpijskih igrah.

Kdaj si zaključila s študijskim letom? 
»S študijskim letom sem zaključila 9. maja. 
Uspešno sem opravila vse izpite. Do diplome 
imam tako samo še eno leto.«
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Kako potekajo priprave na olimpijske igre?
»Priprave so zelo sproščene, seveda v smislu, 
da mi ni potrebno zraven misliti še na cel kup 
izpitov, seminarskih nalog, različnih projektov 
v šoli. Zelo mi ustreza, da se lahko pripravljam 
doma s podporo mojih domačih in prijateljev. 
Trenirala bom pri trenerju Sandiju Savniku, se-
veda v sodelovanju s Stevom Collinsom, mojim 
trenerjem v ZDA. Zaenkat kaže, da je ta poteza 
prava. Do julija bom trenirala v kranjskem baze-
nu, sledile bodo tedenske priprave v Dubrovniku, 
kjer se bomo udeležili tudi hrvaškega državnega 
prvenstva. Potem pa pride v Slovenijo, skupaj z 
nekaterimi mojimi soplavalkami, trener Steve 
Collins. Skupaj bomo opravili priprave v Ko-
pru, kjer bomo ostali do konca julija. V začetku 
avgusta potujemo na Kitajsko.«

Kako potekajo treningi plavalca? Vse skupaj 
je videti precej monotono.
»Včasih je zelo težko razbiti to monotonost pri 
plavanju. Vseskozi gledaš na dno bazena, kjer so 
samo ploščice. Trenerji se po najboljših močeh 
trudijo, da bi to monotonost razbili. Na treningih 
imamo veliko pripomočkov, odvisno, za kateri 
del treninga jih uporabljaš: na primer za moč, 

za višjo frekvenco, za plavanje 
samo z rokami, samo z nogami 
... Je lahko kar zanimivo.«

Koliko tekmovanj imaš še 
do Pekinga?
»Odkar sem v Sloveniji, sem 
imela že močno tekmo v Rimu 
in državno prvenstvo, ki ga je 
gostil moj klub Triglav Kranj, 
kjer sem zelo dobro plavala in 
sem bila vesela doseženih re-
zultatov. Imamo še tekmo Zlati 
Medved v Zagrebu, državno 
prvenstvo Hrvaške v Dubrov-
niku in pred OI še Radovjica 
Open, tako da upam, da se bo 
forma na teh tekmovanjih še    
stopnjevala.«

V katerih disciplinah boš nastopila na olim-
pijskih igrah in kakšna so tvoja pričakova-
nja?
»Nastopila bom na 100 in 200 m hrbtno. 100 m 
hrbtno bo bolj ali manj priprava na 200 hrbtno, 
zato od te discipline ne pričakujem kaj preveč. 
Na 200 m hrbtno pa se bom borila za finale, kar 
je moja velika želja.«
 
V plavanju je veliko govora o kopalkah. Že 
imaš nove? Občutki? 
»Naša reprezentanca sodeluje s proizvajalcem 
kopalk Diana in so malo drugačne, kot so »te 
ta najboljše« Speedo, ki so sedaj zunaj. Nisem 
imela še možnosti, da bi poskusila plavati v 
novih Speedo LZR, ker jih je zelo težko dobiti. 
Plavala pa sem v novih kopalkah podjetja Diana, 
ki naj bi jim bile podobne, vendar še niso povsem 
»izpiljene« in mi niso tako všeč. V zgornjem 
delu kopalk se nabere voda in imaš občutek, da 
te zaustavlja.«

Kaj počneš v prostem času?
»Družim se s prijatelji in družino.«

Anja Čarman v Pekingu največ pričakuje od discipline 200 m hrbtno.

Maja Bertoncelj
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Smučarski skoki so med mladimi kar popularen 
šport. Zanje se je odločil tudi Godešan Aljaž 
Rupar. Trenira jih pri SK Triglav Kranj.

Kdaj si se odločil za smučarske skoke in od 
kod navdušenje?
»Skoke sem na predlog mojega očeta začel tre-
nirati pri devetih letih. Poskusil sem in takoj mi 
je bilo zelo všeč.«

Treniraš v Kranju. Kolikokrat tedensko imaš 
treninge pozimi in kolikokrat poleti?
»Treninge ali tekme imam štirikrat tedensko, 
včasih tudi petkrat, če je tekma v nedeljo. Zim-
ska in poletna sezona se pri smučarskih skokih 
ne razlikujeta. No, le v tem, da poleti skačemo 
na plastiki.«

Uživa, ko leti po zraku
Aljaž Rupar je trenutno edini Godešan, ki trenira smučarske skoke. Njegov rekord je 45 
metrov. Dosegel ga je na skakalnici v Beljaku.

V kateri starostni kategoriji nastopaš in na 
kako veliki skakalnici skačeš?
»Nastopam v kategorji dečkov do 12 let. Skačem 
na skakalnicah velikosti od 30 do 50 metrov.«

Hodiš morda tudi že na tekme v tujino?
»Da. V Avstrijo in Italijo.«

Kdo je tvoj trener?
»Moja trenerja sta Milan Romšak in Bine Norčič.«

Koliko približno je meril tvoj prvi skok? 
»Moj prvi skok je bil dolg štiri metre. Vsak ska-
kalec začne s treningi na 7- metrski skakalnici, 
kjer so vsi skoki dolgi od 2 do 8 metrov.«

Tvoj osebni rekord?
»Moj osebni rekord je 45 m na skakalnici v av-
strijskem Beljaku.«

Se kaj bojiš, ko si v zraku, ali preprosto uži-
vaš v tem?
»Pri skokih uživam, najbolj na večjih skakalni-
cah, kjer si dlje časa v zraku. Ko pridem prvič 
na večjo skakalnico, na kateri še nisem skakal, 
seveda skočim veliko bolj previdno. Skakalnice 
so si med sabo zelo različne. Moraš dobiti pra-
vi občutek na njej, da lahko skočiš čim dlje in 
seveda varno.«

Imaš v smučarskih skokih kakšnega vzornika?
»Ne.«

Kakšni so tvoji cilji v prihodnji sezoni?
»Da bi izboljšal svoj let v zraku in s tem dosegel 
daljšo daljavo.«

Tvoj oče Uroš je odličen plezalec. Kaj pa ti in 
plezanje?
»Večino družinskega dopusta in prostih vikendov 
tudi jaz plezam, seveda skupaj s staršema.«

Aljaž Rupar je smučarske skoke začel treni-
rati pri devetih letih. Nastopa v kategoriji 
dečkov do 12 let.
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Maja Bertoncelj
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Spoštovane Godešanke in Godešani!

Obiskujte spletne strani www.godesic.si, na katerih boste izvedeli vse, 
kar se dogaja v naši vasi. 

Vabimo vas, da posredujete novice o dogodkih, ki so pomembni za vse 
Godešane. Novice pošljite na elektronski naslov: info@godesic.si ali jih 

oddajte v poseben predal pred prostori krajevne skupnosti. 

Tudi z vašo pomočjo bo naša skupna stran še bolj zanimiva in aktualna. 

Vabimo vas k sodelovanju pri ustvarjanju Dobrav.

Vsi, ki bi radi kaj napisali, lahko to željo ali že napisan prispevek 
posredujete na elektronski naslov: info@godesic.si, ali ga oddate v 

nabiralnik pred prostori krajevne skupnosti.

Rok za oddajo člankov za decembrske Dobrave je do konca 
novembra, za junijske pa do konca maja.








